
 

 

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU  SELVITYS 

Lohja   15.5.2008 

    

 

 

 

TARJOUSPYYNNÖT KOULUTTAJISTA SEKÄ KOULUTTAJIEN VALINTAPERUSTEET 

 

Virallinen tarjouspyyntökierros 

Tarjouspyynnöt lähetettiin PKT-säätiön konsulttirekisterissä oleville aihepiirien 
konsulteille. Näistä Kivelä antoi tarjouksen vaaditulla tavalla, Talvio lähetti 
paperimuotoisen tarjouksen postin välityksellä myöhässä. Näistä Kivelä veti kolme 
eri tilaisuutta. 

Erityisasiantuntijoiden tarve 

Koska pidettiin tärkeänä sitä, että koulutustilaisuuksien aihepiirejä tarkastellaan 
viimeisimmän teoreettisen tiedon pohjalta ja lisäksi että luennoitsija olisi 
vetovoimainen, niin kutsut luennoitsijaksi laitettiin sähköpostilla keskeisille 
professoreille ja alan erikoisasiantuntijoille. Professori Paul Lillrank piti 
asiantuntijaluennon aloitusseminaarissa, TkT Ala-Mutka veti kolme johtamisen 
alueeseen liittyvää tilaisuutta sekä kulttuurikonsultti Nieminen yhden tilaisuuden. 
Päätösseminaarissa olivat asiantuntijat teollisen palveluliiketoiminnan alueelta (KTT 
Penttinen ja KT Saara Brax). Näiden luennoitsijoiden luentopalkkiopyynnöt ovat 
huomattavasti korkeammat, mutta edellä mainituista syistä sekä siksi, että yleisesti 
luennoitsijoita oli niukasti saatavilla, heidän käyttönsä on perusteltua. 

 

 

Irma Vahvaselkä 

Projektivastaava, KTT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU  TARJOUSPYYNTÖ 

Lohja   28.11.2007 

 

Hyvä pk-yritysten konsultti ja kouluttaja, 

 

PALVELULIIKETOIMINNAN OSAMISPERUSTAN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-
YRITYKSISSÄ 

      

Laurea-ammattikorkeakoulu Lohja toteuttaa alueellaan pk-yritysten kehittämishanketta. Hanke on nimeltään 
teollisen palveluliiketoiminnan koulutustarpeen selvittäminen Lohjan ja 
Tammisaaren seutukunnissa ja näiden alueiden pk-yritysten osaamisperustan 
kehittäminen. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2007- 30.4.2008. Laurea Lohja 
toteuttaa hankkeen yhteistyössä Uudenmaan TE – keskuksen EU - hankeryhmän 
kanssa. TE – keskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan Sosiaalirahaston ja 
työministeriön kansallista rahoitusta. Hanke kuuluu ESR:n tavoite 3-ohjelmaan, 
jonka tarkoituksena on etsiä, kokeilla ja tuottaa uusia näkökulmia ja levittää hyviä 
käytäntöjä suomalaiseen työvoima-, elinkeino ja koulutuspolitiikkaan 
(http://www.mol.fi/esr/fi/esr_suomessa/ohjelmakausi_2000-
2006/tavoite3/index.jsp).  

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lohjan ja Tammisaaren seutukuntien pk-yritykset. Pääkohderyhmänä ovat 
teolliset yritykset, erityisesti teknologia- ja metalliteollisuuden pk-yritykset, mutta 
myös liike-elämän palveluja tuottavat  sekä hyvinvointiyritykset. Hankkeen 
eteneminen on jaettu seitsemään eri vaiheeseen. Seuraava vaihe käsittää kolmen 
teeman ympärille rakennetun yhdeksän (9) koulutuksen järjestämisen hankkeeseen 
osallistuville yrityksille. Koulutukseen odotetaan  10-25 osallistujaa eri yrityksistä 
aiheesta riippuen. 

Liitteenä on hanke-esite, jossa ovat koulutusteemat, -päivät sekä aikataulu. 

Pyydämme Teitä lähettämään kirjallisen tarjouksen viimeistään ma 10.12.2007 klo 10.00 
sähköpostiosoitteeseen: irma.vahvaselka@laurea.fi tai postiosoitteella: Laurea, 
Irma Vahvaselkä, Nummentie 6, 08100 LOHJA. 

Tarjouksessa tulee olla: tarjoajan taustatiedot, tilaisuuden nimi, kesto (h), sisältö, hinta (koulutus, 
ALV/ennakkoperintä,matkakustannukset, mahdollinen päiväraha), osallistujille 
jaettava aineisto osallistujakansioon (lähetetään etukäteen ja monistetaan Laurean 
lukuun  Laureassa). Yrityksesi tiedot on poimittu Pkt-säätiön Konsulttitietokannan 
KoRe-hakupalvelusta. 

Lisätietoja antaa Irma Vahvaselkä, puh. 046 856 7817. 

Toivon, että olette kiinnostunut alueemme pk-yritysten kouluttamisesta.  

 

Irma Vahvaselkä 

Liiketalouden yliopettaja, KTT 

LIITE  Hanke-esite 


